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1. Valg af dirigent
Advokat Kim Meurs-Gerken blev valgt som dirigent uden indsigelser.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt og lovligt indkaldt.
2. Valg af referent
Helene Bjerre-Nielsen blev valgt som referent.
3. Forpersonens beretning til godkendelse
Rasmus Willig, forperson i foreningen, aflagde beretning for året 2020 på baggrund af
den udsendte beretning. Alt i alt går det rigtig godt for Foreningen Andelsgaarde, og
medlemsantallet er støt stigende. Forpersonen opfordrede alle til at finde et nyt
medlem, så foreningen kan vokse yderligere.
Beretningen blev herefter godkendt.
4. Godkendelse af regnskabet
Foreningens revisor Nikolaj Kure Jensen deltog under dette punkt.
Rasmus Willig gennemgik regnskabet. Det blev bemærket, at egenkapitalen er vokset i
2020 på basis af de mange medlemsindbetalinger. Andre indtægter er fra forskellige
fonde, jf. regnskabet. Foreningens udgifter var i 2020 stort set det samme som i 2019.
Forpersonen orienterede om, at der nu vil blive ansat en daglig leder til foreningen. Det
vil ændre udgifterne, men økonomien er solid og i fremdrift. Risikoen fra
medlemsfrafald har vist sig at blive mere end opvejet af tilgangen af nye medlemmer.

Regnskabet blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede til, at medlemskontingent fastholdes.
Dette blev herefter godkendt.
Et enkelt medlem foreslog imidlertid differentieret kontingent. Dette blev afvist af
bestyrelsen, da det er for vanskeligt og omkostningstungt at åbne op for forskellige
størrelser af kontingent. Forpersonen opfordrede til, at man kunne gå sammen om et
medlemskab.
6. Valg til bestyrelsen
Rasmus Willig er ikke på valg. Helene Bjerre-Nielsen er ikke på valg. Phie Ambo er ikke
på valg. Morten Dall er ikke på valg. Kristoffer Tejlgaard udtræder af bestyrelsen for at
sikre armslængde ift byggeriet på Lerbjerggård.
Sarah Hellebek stillede op til bestyrelsen. Sarah præsenterede sin ambitioner for
foreningen og sin bestyrelsespost. Bl.a. om at engagere mange flere unge, både som
medlemmer, men også som jordbrugere med en ny uddannelse i evt. regi af
Andelsgaarde.
Forpersonen orienterede om, at bestyrelsen overvejer en udvidelse ved næste
generalforsamling pga den voksende arbejdsmængde i foreningen.
Herefter blev Sarah Hellebek valgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen blev herefter konstitueret på følgende vis:
Forperson: Rasmus Wilig
Kasser: Helen Bjerre-Nielsen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Phie Ambo, Morten Dall, Sarah Hellebek

7. Indkomne forslag.
Vedtægtsændringer ift fradragsmulighed, jf. ligningsloven: Efter en grundig proces har
Kim Meurs-Gerken været i dialog med SKAT og fået en mundtlig
’forhåndsgodkendelse’. Et enkelt medlem kommenteredepå tilføjelsen om forskning i
vedtægternes formålsbeskrivelse. Forpersonen svarede, at der allerede foregår
forskningsmæssige aktiviteter i foreningen, fx er Dansk Miljø Analyse i gang med
baseline studier over kulstofbinding på Lerbjerggård. Derudover igangsættes et
baseline studie over antallet af insekter. Således giver tilføjelsen i formålsparagraffen
mulighed for at indgå aftaler med forskningsinstitutioner, der kan styrke generering af
viden mhp oplysning af almennyttig karakter.

Et medlem spurgte til hvor mange gårde, foreningen forventer et købe frem mod 2025,
hvortil forpersonen svarede, at det forventes, at foreningen vil erhverve en gård per år.

